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ساختن پادری
یامنگولههای
کاموایی
گلنوشنصیری

اســتفاده از پوم پوم یا همان منگولههای کاموایی
کــه از قدیــم در لباسهــای زمســتانی رایــج بــود،
حــاال در انواع دیگــر لباس و حتی وســایل تزئینی
و کاربردی مرسوم گشــته است .ایده ساختن یک
قالیچه یــا پــادری با منگولههــای کاموایی بســیار
راحت اســت و در عین حال بستری نرم و دوست
داشتنی ایجاد میکند .همچنین این ایده راه حل
خالقانهای برای مصرف انواع کامواهایی است که
اضافه یا بالاســتفاده ماندهاند .برای ســاختن این
پادری ،ابتدا باید ســاخت منگولهها را بلد باشید.
ســاخت این منگولههــا روشهــای متفاوتی دارد
کــه یکی از آســانترین آنهــا را در تصویر مشــاهده
میکنید .به یاد داشــته باشــید بــرای منگولههای
پــادری الزم اســت نــخ دنبالــه آن بلنــد باشــد.
میتوانیــد این پــادری را در یک رنــگ ،از یک نوع
کاموا یا تلفیقی از آنها درست کنید .پیشنهاد ما به

شما استفاده از کامواها با ضخامتها و رنگهای
مختلــف و منگولههایــی در اندازههــای گوناگــون
است تا ظاهری پرنشاط و جذابتر داشته باشد.

برای بســتر منگولههــا ،به یک تکه تــوری کوبلن
نیــاز داریــد .آن را در انــدازه و شــکل دلخواه خود
ببریــد .فرامــوش نکنیــد ،ایــن فرصتی بــرای به

جلوه گذاشتن خالقیت شما است ،پس با توجه
به فضا ،شکل مورد نظر خود را انتخاب کنید و از
داشتن الگوهای نامنظم و غیرهندسی نترسید!
بــا کامواهــا مقــدار زیــادی منگوله درســت کنید.
سپس آنها را روی زمین بچینید و به انواع ترکیب
و چیدمــان آنها در کنار هم فکــر کنید .به راحتی
میتوانیــد آنها را جا به جا کنید تا نتایج مختلف
را ببینید و مدل مورد عالقهتان را انتخاب کنید.
ســپس از ادامــه نخ منگولهها بــرای وصل کردن
آن بــه توری اســتفاده کنید .کافی اســت نــخ را از
ســوراخهای تــوری رد کــرده و گــره بزنیــد .اینکه
ادامه نخهای گره شــده را میتوانید بچینید یا به
همان حالت رها کنید و منگولهها چقدر متراکم
باشند به سلیقه خودتان بستگی دارد.
این قالیچهها را در جایی که کمتر احتمال خیس
شدن وجود دارد استفاده کنید.

زیـبـایـی

نکاتی که باید قبل از
کراتین کردن مو بدانید

کراتین کردن مو که از چند ســال پیش رایج شد ،طرفداران زیادی پیدا کرد .اما برای مدتی محبوبیت آن
رو به کاهش گذاشــت چرا که افراد به مواد شیمیایی موجود در ساختار آن آگاه شدند و نگران تبعات آن
بودند .اما این روزها ،با وجود محصوالتی با کیفیتتر کراتین کردن مو مجدداًمحبوبیت یافته اســت.
اما درباره این فرآیند چه نکاتی را باید بدانیم؟

کراتینچیست؟

قبلازکراتینکردنچهسؤاالتیبایدبپرسیم؟

کراتیــن پروتئینی اســت که ســاختار اصلــی مو و
پوســت ما را تشــکیل میدهد .کراتیــن کردن مو
فرآیندی شــیمیایی اســت کــه باعث نرم شــدن
م وها میشود.

ابتــدا از کیفیــت و اصل بــودن مــاده کراتین مطمئن
شــوید .ســپس از متخصــص مشــورت بگیریــد تــا
مشــخص شــود موهایتــان آمادگــی کراتین شــدن را
دارند .موهایی که آسیب دیدهاند در این فرآیند اغلب
آسیببیشتریمیبینندوشکنندهترمیشوند.

اگــر ایــن کار توســط متخصصــان انجــام شــود
ضــرری برای مو ندارد ،امــا باید بدانید هیچ نوع
کراتین موجود در بازار کامالً طبیعی و فاقد مواد
شیمیایی نیست.

ماندگاریکراتینچقدراست؟

آیاکراتینبیخطراست؟

چهافرادیمیتوانندکراتینانجامدهند؟

افــرادی کــه موهــای کلفــت ،فــر و وز دارنــد و
میخواهند حجم موها کم شده ،از وز و فر بودن
آن بکاهند و زمان سشــوار کشیدن موها نیز کمتر
شود میتوانند موهایشان را کراتین کنند.

چهکسانینبایدکراتینانجامدهند؟

افــرادی که موهای شــدیداً آســیب دیــده دارند،
خانمهــای بــاردار و افــرادی کــه بــه فرآیندهــا و
محصــوالت شــیمیایی مثل رنگ مو حساســیت
دارند باید از این کار بپرهیزند.
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بسته به نوع موی فرد ،کراتین میتواند بین  3تا
 6ماه اثربخشی خود را حفظ کند.

